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Nedlæggelse af lægesekretær – spørgsmål/svar 
 

Uddannelsesnævnet besvarer nedenfor en række spørgsmål om konsekvenserne af, at specialet 

lægesekretær nedlægges i 2022.  

De nærmere regler for nedlæggelsen og overgangsbestemmelserne er endnu ikke fastlagt ved 

bekendtgørelse, og der kan endnu nå at ske ændringer.  

Svarene nedenfor skal derfor tages med forbehold og alene tages som udtryk for, hvordan 

man pt. forventer, at overgangsbestemmelserne vil blive udformet. 

Man forventer, at overgangsbestemmelserne kommer til at indeholde 3 afgørende 

skæringsdatoer 

• Man skal være påbegyndt en uddannelsesaftale om lægesekretær senest den 31. 

august 2022 

• Uddannelsesforløbet skal være afsluttet senest den 31. august 2026 

• EUV 1-elever skal have en RKV senest den 31. august 2022 og have påbegyndt 

specialefagsundervisningen senest den 31. december 2022 
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1. Hvornår skal man senest starte på lægesekretær? 
Man skal være startet i en uddannelsesaftale om specialet lægesekretær senest den 31. august 

2022.  

Det er ikke tilstrækkeligt, at man har indgået og underskrevet en uddannelsesaftale, for man skal 

også være startet på aftalen senest den 31. august 2022. 

 

 

2. Hvad betyder bestemmelsen om, at man skal være udlært senest den 

31. august 2026? 
I forbindelse med, at specialet lægesekretær bliver nedlagt, er der også fastlagt en dato for, hvor 

længe skoler og læresteder skal stille undervisning og oplæring til rådighed inden for specialet.  

 

Det betyder, at alle uddannelsesaftaler inden for specialet skal være afsluttet senest den 31. 

august 2026, uanset hvornår og hvordan man er startet på specialet. Datoen den 31. august 2026 

skal ses i forhold til, at elever ikke kan påbegynde hovedforløbet til lægesekretær efter den 31. 

august 2022, dvs. at der er op til 4 år til at gennemføre og færdiggøre hovedforløbet.  

 

 

3. Hvad nu, hvis der er behov for en forlængelse af uddannelsesforløbet? 
Det er de almindelige regler om forlængelse af uddannelsestiden, der gælder, hvis en elev bliver 

syg, skal på barsel, eller er på nedsat tid mv., dvs. at lærested og elev kan aftale at forlænge 

svarende til fraværet jf. de nærmere bestemmelser i § 58 i erhvervsuddannelsesloven. Desuden 

giver § 59 mulighed for, at det faglige udvalg kan godkende en forlængelse. 

 

Men uanset behovet for og omfanget af fravær, er det ikke muligt at forlænge uddannelsestiden ud 

over den 31. august 2026. Datoen den 31. august 2026 skal som nævnt under spørgsmål 1 ses i 

sammenhæng med, at elever ikke kan påbegynde hovedforløbet til lægesekretær efter den 31. 

august 2022, dvs. der er op til 4 år til at gennemføre og færdiggøre hovedforløbet.  

 

4. Er det tilstrækkeligt, at man er optaget på skolen og er i gang med eux-

forløbet/grundforløbet eller allerede har bevis for eux 1. del? 
Nej, det er et krav, at man senest den 31. august 2022 er startet på en uddannelsesaftale i 

specialet lægesekretær. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at man senest den 31. august 

2022 er optaget på kontoruddannelsen og er i gang med eux-forløbet eller grundforløbet til 

studenter. 

1. september 2022

GF2 

GF2 for studenter

eux-forløbet 

HF lægekretær 

P
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Skolevej: 

 

Der skal også være en uddannelsesaftale, men det kan godt være en praktikvejs-

/mesterlæresaftale om lægesekretær. Se dog også spørgsmål 6 og 7. 

Praktikvej/mesterlære: 

 

 

5. Kan elever skifte fra et af de andre specialer i kontoruddannelsen til 

lægesekretær? 
Ja, hvis restlæreaftalen inden for specialet lægesekretær er påbegyndt seneste den 31. august 

2022.   

Elever, der allerede har opnået et uddannelsesbevis inden for et af de andre specialer i 

uddannelsen, kan også påbegynde lægesekretær, hvis aftalen om lægesekretær starter senest 

den 31. august 2022. 

 

 

 

 

 

1. september 2022

GF2

Lægesekretær 

eux-forløbet 

GF2 for studenter

1. september 2022 P
GF2 eux-forløbet HF lægesekretær 

HF lægesekretær GF2 for studenter
P

1. september 2022

Specialet administration Lægesekretær P

1. september 2022

Specialet administration 

Specialet administration Lægesekretær 

Specialet administration
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6. Hvad sker der, hvis uddannelsesaftalen senere bliver afbrudt? 
Hvis man senest den 31. august 2022 er starter på hovedforløbet til lægesekretær, mister man 

ikke retten til at færdiggøre specialet, selvom aftalen bliver afbrudt. Man bevarer retten til at 

færdiggøre specialet lægesekretær og kan derfor indgå en restlæreaftale.  

Men det er vigtigt, at man kommer i gang med restlæreaftalen så tidligt, at man når at blive udlært 

inden september 2026, for alle aftaler, både ordinære uddannelsesaftaler og restlæreaftaler, skal 

afsluttes senest den 31. august 2026.  

Skolevej: 

 

 

Praktikvej/mesterlære: 

Hvis den afbrudte aftale var en praktikvejs-/mesterlæreaftale, er det dog en forudsætning for retten 

til at færdiggøre lægesekretær og indgå en restlæreaftale, at man er i gang med hovedforløbet til 

lægesekretær og har overstået eux 1. del/grundforløbet, inden aftalen afbrydes. Det er ikke 

tilstrækkeligt, at man kun er i gang med grundforløbet. 

 

 

7. Kan man også gennemføre lægesekretær, hvis man har afbrudt en 

uddannelsesaftale forud for den 31. august 2022 og dermed ikke er i 

gang den 31. august 2022?  
Ja, der er også mulighed for at indgå en restlæreaftale, hvis man forud for den 31. august 2022 har 

en afbrudt uddannelsesaftale inden for lægesekretær.  

Restlæreaftalen må godt først starte efter den 31.  august 2022, men eleven skal lige som de 

andre elever være udlært senest den 31. august 2026. 

 

 

 

1. september 2022 P
GF2 

GF2 for studenter

HF lægesekretær Restlære lægesekretær 

HF lægesekretær 

eux-forløbet 

Restlære lægesekretær 
P

1. september 2022

GF2 

HF lægesekretær 

eux-forløbet 

GF2 for studenter 
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Skolevej: 

 

Hvis den tidligere uddannelsesaftale er en praktikvejs-/mesterlæreaftale, er det en forudsætning, at 

den tidligere uddannelsesaftale ikke er blevet afbrudt, før eleven er i gang med selv hovedforløbet 

til lægesekretær og dermed har overstået eux/grundforløbet. 

Praktikvej/mesterlære: 

 

 

8. Skal studenter også starte senest 31. august 2022? 
Ja, uddannelsesaftalen om lægesekretær skal være startet senest den 31. august 2022, uanset 

om man er eux, stx eller hhx.  

Man kan godt aftale, at det 5 ugers GF2 for stx/hf/htx indgår i aftalen, hvis blot aftalen starter 

senest den 31. august 2022. Se dog spørgsmål 6-7 om forudsætningerne for at indgå en 

restlæreaftale, hvis praktikvejs-/mesterlæreaftalen senere afbrydes.  

Uddannelsesaftalen skal afsluttes senest den 31. august 2026. Det gælder også i de tilfælde, hvor 

der er behov for at forlænge aftalen. Se nærmere spørgsmål 3.  

 

9. Er det tilstrækkeligt, at man som voksenelev har fået en RKV om 

lægesekretær? 
Hvis man skal gennemføre specialet lægesekretær som voksenelev og som euv 2 eller euv 3 

forløb, gælder der de samme frister og forudsætninger som for de unge elever.  

Det betyder, at den voksne elev også skal gå i gang med sin uddannelsesaftale senest den 31. 

august 2022 og skal være udlært senest den 31. august 2026. Det er med andre ord ikke 

tilstrækkeligt, at den voksne elev har fået udarbejdet en RKV senest den 31. august 2022, hvis den 

voksne ikke også er startet på sin uddannelsesaftale senest den 31. august 2022. 

Se spørgsmål 10, hvis man skal følge et euv 1-forløb uden grundforløb og praktik. 

 

1. september 2022 P
GF2 

Restlære lægesekretær 

GF2 for studenter
PHF lægesekretær 

eux-forløbet 

1. september 2022

GF2

Lægesekretær 

GF2 for studenter

eux-forløbet 
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10. Skal voksne med euv 1-forløb også være i gang senest 31. august 

2022? 
Hvis RKV’en om lægesekretær viser, at man skal følge et euv 1-forløb uden praktik, gælder 

følgende krav  

• at RKV’en skal være udarbejdet senest den 31. august 2022, (Det er ikke tilstrækkeligt, at 

man har søgt skolen om en RKV. Skolen skal også have truffet en afgørelse om euv 1-

forløb), og 

• man skal være i gang med skolens specialefagsundervisning (hovedforløbsundervisning) 

inden den 31. december 2022 (Det er ikke tilstrækkeligt, at skolen har udarbejdet en 

uddannelsesplan for euv 1- forløbet), og  

• specialefagsforløbet og fagprøven skal være gennemført inden den 31. august 2026.  

 

11. Gælder nedlæggelsen af specialet lægesekretær også voksne 

med HG beviser? 
Ja, nedlæggelsen af specialet får også konsekvenser for de overgangsbestemmelser, der blev 

fastlagt i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne i 2015 og kontoruddannelsens 

overgang fra et HG-grundforløb til et obligatoriske eux-forløb.  

Hvis man vil indgå en uddannelsesaftale om lægesekretær på baggrund af et gammelt HG-bevis, 

skal uddannelsesaftalen starte senest den 31. august 2022, og eleven skal være udlært senest 

den 31. august 2026.   

Der gælder også de samme regler og forudsætninger, hvis aftalen afbrydes. Se spørgsmålene 6-7. 

Uddannelsesforløbet følger i øvrigt de gamle uddannelsesregler, som gælder for HG-beviset og 

uddannelsesbekendtgørelserne fra dengang. 

 


